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إن القدر الزائد مستحب واألصل  :و يقولالزائد على الواجب هل يأخذ حكمه في الوجوب أ..
كما مثل أهل العلم في  ،المسألة هذه فيمن يطلبه الشرع كمن أدى ديناًرا عن عشرين ،واجب

زكاة العشرين  ،الواجب عليه نصف دينار ،الروضة وغيرها قالوا: كمن أدى ديناًرا عن عشرين
 ،در الواجب مطلوبة وليست بممنوعةوالزيادة على الق ،فالصدقة مطلوبة ،دفع دينار ،نصف دينار

هل  زائدالقدر ال :إذا قلناف ،وفرق بين هذا وهذا ،هنا الزيادة ممنوعة كحلق رأس المرأة في النسك
ألن هذا تغيير  ؛فمثل هذه المسألة ال تدخل فيها ،الوجوب أو ال يأخذ حكمهفي يأخذ حكمه 

 ًئاوشي اني كمن أدى عن أربعين دينارً بغير مشروع يع ،تغيير وزيادة عليه بغير مشروع ،للواجب
ما قيمته  اولو أدى مثًًل عن أربعين دينارً  ،لكنه ممنوع ،الواجب لىهذا قدر زائد ع ،اممنوعً 

 اممنوعً  ًئافدفع شي ا،ألن عنده أربعين دينارً  ؛وجب عليه دينار ،ديناران من األعيان الممنوعة
 ئ.ز ؟ ما يجئ ما يجز  أم ئ يجز  ،ناقيمته دينار  امحرمً 

ى هل يتأدى به الواجب أو ال يتأدالزيادة على المسح بالغسل  ،لكن هذا قد يكون األمر فيه أشد 
ن كانت الزيادة ممنوعة ،كقولهم في حلق شعر المرأة  ؛من يقول يتأدى إن جاء بالواجب وزيادة وا 

نا انتهي ماذا ،تغيير للشرع ،ألنه تغيير لشرع هللا ؛لم يتحقق :ومنهم من يقول ،ألن الواجب تحقق
 عليه بالنسبة لوقت الدرس؟

صار عندهم ارتباط أرجو إن اإلخوان لو صار عليهم مشقة في الحضور في وقت العشاء أو  
 ا.يتصرفو فل ،آخر

اإلخوان  في األسبوع لن يضر اهذا من باب اإلنصاف يقول: أظن أن الدرس بعد العصر يومً  
  جزاكم هللا خيًرا.

 ،وهو أيسر وأوسع ،والراجح عندي أن يكون بعد العشاء ،ب مّلحعلى كل حال المسألة الطل
 الليل في األيام القادمة ال شك أنه أفضل مع شدة الحر ،والنفس تكون أفسح قليًًل بعد العشاء

 .جربناه على مدى سنين حنن، ا لإلخوانجد   ايكون العصر متعبً 
 فع الخًلف؟ير  فماذا نصنع؟ عندنا قاض   ،مادامت المسألة خًلفية :قولي

 .حكم الحاكم يرفع الخالف يا شيخ طالب:
 مسائل قول الجمهور فيها تأتينالكن أحياًنا  ،وابصإلى ال أقرب وهللا قول الجمهور ما فيه شك

 .رأي المالكية أرجح من رأي الجمهور ،مرجوح
 .حكم الحاكم يرفع الخالف يا شيخ طالب:

 أنت الحاكم يا شيخ.
 .......طالب:...............
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 ،على ما يطلبه اإلنسان السيما األمور المشتركة نريد أن تكون في هذه الدنيا أمور  يا إخوان 
 الحار وأنا أتصور أن هذا الكتاب في الوقت ،كل قرار له ضحايا ،التضحية البد منها ولكن

ا وم ،الجو حارما يطاق.  عباراته ومحاولة فهمه وتفهيمه الًلحق يعني بعد شهر أتصور إن
يصير على سنه أوأنا عارف  ،فالكتاب يحتاج إلى وقت مريح ،هللا المستعان ،بعد ما يحدثأدري 

والطلب ملح ومازلت أرجو  ،إن شاء هللاله  امناسبً  سيكون بعض اإلخوان  ،حساب بعض اإلخوان
إذا كانت عندهم أمور يمكن  ،ال ،ال أرجو من المعارضين أنهم يتركون الدرس ،من المعارضين

 ولعل في ،فيه ت  ب  فالرأي ما بعد  ،يفاضلون  تهيمكن مفاضلما إذا كان عندهم  ،يلها يؤجلون تأج
  .إن شاء هللا تعالى آخر الدرس يكون البت

 طالب:......................
لكن أعرف في  ،يعني بعد العشاء أنا أعرف إن الليل يقصر ،ال ال ال الوقت كامل بإذن هللا

ألن العلم في سبيله نتجاوز في مثل  ؛ثًلث ساعات ويجلسن اإلخوان كلهمالصيف دورات أحياًنا 
 .هذه األمور

رحمه هللا -قال  ،وصّل هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هلل رب العالمين
ومسخن  ،دهبر  وأوما اشتد حره  ،ث وبئر بمقبرةب  وُكره منه ماء زمزم في إزالة خ   :-تعالى

وٍر أو قطع كافقماري  ومتغير بما ال يخالطه من عود ،أو بمغصوب ،لم يحتج إليهبنجاسة إن 
 ،كطحلب وورق شجر ومكث وريح ،صونه عنه قأو بمخالط أصله الماء ال بما يش ،أو دهنٍ 

  وال يباح غير بئر الناقة من ثمود. ،ومسخن بشمس أو بطاهر ،وال ماء البحر والحمام
محمد وعلى آله وصحبه هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وصلى  ،الحمد هلل رب العالمين

 . أجمعين
كره منه ماء  ،نفسه مطهر لغيرهفي ر الذي هو طاهر ( يعني من القسم األول الطهو )وكره منه

وسبب ذلك إما تعظيمه أو  ،ح جمع بتحريم ذلك في إزالة الخبث( وصر )في إزالة خبث .زمزم
رم جاء من ( الشك أنه ماء محتفة شرط الواقف )إما تعظيمهأو مخال ،قفمخالفة شرط الوا

ذا قلنا ،النصوص ما يدل على ذلك  -لحق به ما نبع من أصابع النبين سبب ذلك التعظيم ي  إ :وا 
. يبقى وضوء جائزفال ،وا منهؤ توض ،الذي توضأ به الصحابة وتبركوا به -صلى هللا عليه وسلم

مه عظ   وما ،جاء الشرع بتعظيمه ،ماء معظمألنه  ؛و التحريمعلى القولين الكراهة أ ،إزالة الخبث
 .الشرع على المسلم أن يعظمه

الساقي من هذا الماء؟  أم هوالواقف ابن عباس هو  شرط الواقف( الواقف من هو؟أو مخالفة ) 
ن جاء عنهم:  ،وليسوا واقفين ،بنو هاشم سقاة ،هم سقاة لشارب  وهو لمن ،«لمغتسل ال أحله»وا 
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وأقروا عليها  ،؟ يعني كونهم اختصوا بالسقاية في الجاهليةيملكما  أمفهل يملك المنع  بل.حل و 
الشك أن لهم نوع  ،اإلسًلم وأقروا على ذلك في ،في اإلسًلم كما اختص بنوا شيبة بالسدانة

ْم َأْن ت َؤد  والسدانة ال يجوز أن تخرج عن بني شيبة  ،اختصاص أَلَماَناِت ِإَلى وا ا}ِإن  َّللا َ َيْأم ر ك 
عليه الصًلة -والنبي  ،ن السقاية كذلكإ :نقول فهل ،دفع إليهم المفتاح ، [58]النساء:{أَْهِلَها

هل لهم أن يمنعوا من فمثابة فإذا كانوا بهذه ال ،لئًل يزاحمهم الناس ؛من مشاركتهم امتنع -والسًلم
 بة أن يمنعوا من أراد دخول البيت؟؟ وهل لبني شييغتسل

االختصاص لكن هل  ،ولهم في هذا نوع اختصاص ،م السقاةوهؤالء ه ،السدنة بًل شكهم  
 ،والذي يتصرف في ملكه كيفما شاء ،الشك أن الملك أقوى من االختصاص ؟بمثابة الملك

لكن هل لًلختصاص ما يفيد ذلك؟ يعني أنت افترض مثًًل أن  ،ويشترط للمستفيد منه ما شاء
والملك ال يثبت  ،على القول بأن اإلقطاع يفيد مجرد االختصاص اأقطعه ولي األمر أرًض  شخًصا

 ن هذا نوع اختصاص؟ أحياًناإإذا قلنا  ،بمجرد االختصاص اتطيع أن يمنع أحدً يس ،إال باإلحياء
ى أن إمام مسجد ال يرض ،لكن ينظر في شرعيته مثًًل  ،كون المنع من شخص له أدنى مًلبسةي

ليس له  أم. له ذلك لماذا؟ يقول: أخشى أن يحصل شيء ،يخرجهم ،يجلس ناس بعد الصًلة
ورأى أن المصلحة أن تغلق المساجد في غير أوقات  ،ذلك؟ نعم لولي األمر إذا خشي من ذلك

 وأنه ال يتم ،إذا رأى اإلمام ذلك ،ويعبث بمحتوياتها ،يء إلى المساجدألنه وجد من يس ؛الصًلة
اإلمام أحق به من  ،من له نوع اختصاص المسجدلكن  ،بط األمور إال بهذا األمر له ذلكض

 .ه أن يمنع إال بمنع من ولي األمرليس ل ،غيره

ها في أوسع مما أعطوا بعض الناس يستعملون مثل هذه الواليات التي ليس هذا من صًلحياتف 
عد صًلة الصبح إلى أن تشرق السيما لمن أراد الجلوس ب ويحصل في المساجد ،من صًلحيات

له شرعي ممع أن ع ،مليهع اءون الكهربئيطف ،المساجد يحصل مضايقات كثير مني ف الشمس
ن  ،ص ما يملك؟ ال يملك مثل ما عًلقته مجرد عًلقة اختصافهل يملك مثل هذا ،بل مطلوب وا 

ن إ :؟ إذا قلنام أن يمنعوا المغتسل من ماء زمزمهل يملك بنو هاش فمثل هذا ،كان أولى الناس به
ا إنم ،قلنا السبب ليس التعظيم إذا ،مخالفة شرط الواقف انت كراهة أو تحريمً المنع سواء كا سبب

 ؟ ما يملكون  أميملكون  ،رط الواقفهو مخالفة ش

 طالب:........................
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

والنبي  ،وأقرت في اإلسًلم ،ما دام أسندت إليهم السقاية ،لكن له نوع اختصاص فهو ليس الواق
 .ًل ينازعلئ -ًلمعليه الصًلة والس-بيده  دلًوا ما نزع ،ما تولى يسقِ  لم -عليه الصًلة والسًلم-

 طالب:..........................
ى مواطن يصان عنها مثل هذا ألنه يصل إل ؛على العلة األولى السبب األول تعظيمه ي منع

 وهل يه؟غتسل فذي رقي فيه نفث فيه هل ي  الماء ال ،ومسألة يحصل السؤال عنها كثيًرا ،الماء
؟ الشك ب مع الخارج من السبيلين أو ال أو يصانبحيث ينسا ،يغتسل فيه في دورة المياه مثًًل 

وكًلم نبيه  -جل وعًل-من التعظيم باعتبار أنه نفث فيه شيء من أثر كًلم هللا  ًئااكتسب شي أنه
أن تغتسل إال  ستطيعال تإذا كانت امرأة  ،نظر لكن تحتاج المسألة إلى ،-عليه الصًلة والسًلم-

حن ن ،دنى حاجةفالكراهة عند أهل العلم تزول بأفإذا كانت المسألة مجرد كراهة  ،بهذه الطريقة
راهة التعظيم فتعظيم المعظم شرًعا أمر إذا كان سبب الك ،بهذا نربط المسائل بعضها ببعض

ذا  ،تعظيم ما عظمه الشرع ،بًل شكوهذا من تقوى القلوب  ،مطلوب مخالفة  كانت المسألةوا 
 يكفي في مخالفةوهل  ،ويدخل في هذا مسألة الوضوء من البرادات التي أشرنا إليها ،شرط الواقف

ال عند الفقهاء مثل نص الشارع  ؟ ألن عندهم أن شرط الواقف مثلشرط الواقف أن يقال بالكراهة
َله  الوصية ما جاء  الوقف و وجاء التشديد في تبديل  ،يجوز تغييره ن َما ِمَعه  َفإِ َبْعَد َما سَ }َفَمْن َبد 

ل وَنه  ِإن  َّللا َ َسِميٌع َعِليٌم{ ي يظهر أن سبب الذ ،فيه ما جاء جاء ،[181]البقرة:ِإْثم ه  َعَلى ال ِذيَن ي َبدِّ
 وأن العباس ،رى ازداد األمرفإذا ضم إلى ذلك العلة األخ ،وأنه ماء محترم ،الكراهة هو تعظيمه

  .فتكون الكراهة شديدة ،يزداد األمرف ،اختصاصوله نوع  ،قال ما قال
وسببه  ،وماء زمزم في المسجد الحرام ،)ماء زمزم( في إزالة خبث .)كره منه( يعني من الطهور
عليهما وعلى -العطش الشديد الذي أصاب إسماعيل بن إبراهيم  ،ما هو معروف لدى الجميع

 ،فهو ماء معظم ،صة التي تعرفونهال ما حصل في القثم حص ،-الصًلة والسًلم أفضل نبينا
بال في يعني لو أن شخًصا  ،ر به مكان متنجسطه  ستنجى به وال ي  ال ي   ،زال به خبثفًل ي  

؟ أيفرق بين بواحد ليس أمالحكم واحد  ،ثم جاء شخص بماء زمزم وصبه عليه ،الحرام المسجد
 ؟مثل ما يقولون  اومورودً  انه واردً كو 

 .الحكم واحد طالب:
 .كم واحد مادامت العلة التعظيمالح

 .)وبئر بمقبرة( والباء مثلثة
 طالب:.............

اعتبار  ومنعه من ،نحن قلنا المعتمد التعظيم ،ما عولنا عليه حننو  ابحث عنه في تاريخ مكة،
 .نحن ما عولنا على أثر العباس ،تكون شديدةفالكراهة  ،داعماالختصاص 
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رة لى المقبفالنسبة إ ،أبو سعيد المقب ري  ،ومقِبرة ،ومقَبرة ،: مقب رةثةرة( الماء مثلوبئر بمقبيقول: )
 معلومو . وجاءت النسبة إلى ذلك ،ي فيقال: مقابر  ،جمع القبور باعتبارنسب إليها قد ي  و  ،مقب ري 

 ؛االجمع متعينً  ما لم يكنالبد أن يضاف إلى المفرد  ،الجمع شاذة العلم أن النسبة إلىعند أهل 
 .د يوقع في لبسألن اإلفرا

ونها ؟ اآلن كينها وبين البئر التي في الصحراءالمقبرة ما الفرق بب( هذه البئر التي )وبئر بمقبرة
وال  والمؤمن طاهر ،الء األموات المفترض أنهم مسلمون وهؤ  ،والمقبرة قد دفن فيها األموات ،بمقبرة

 ألنه لو كان ،و المشكوك فيهالتأثير المظنون أ ،لى هذه المقبرةهل التأثير ع ،ينجس بالموت
األموات  التأثير أن يكون هذا الماء تسرب إليه ما تأثر بصديد ،كره :ما كفى أن يقال امتيقنً  اتأثيرً 

وجود هذه المظنة كرهوا فل ،بهذا ةومتأثر  ةظنة أن تكون متغير فهي م ،ما تأثر بذلك ،ودمائهم
ال فاألصل أنه ماء طاه ،الوضوء به إن وجد فيه تغير  ،ال يختلف عن غيره ،ر ال إشكال فيهوا 
ال فاألصل الطهارةبنجاسة م   طًلق ،نع وا   ألنه مجاور لألموات فيخشى ؛ألنه مظنة ؛هم الكراهةوا 

 ما يقولون بكراهة المجاور للموتى.ك ،تأثره
 طالب:.................

كره ر : وبئ. قالوامقبرةالوضوء بالو  ما قالوا: ،هو الكًلم على البئر ،ال ؟توضأ بهؤخذ الماء وي  ي  
ذا فالمكروه الوضوء بماء ه ،العطف على نية تكرار العامل  ،وكره ماء بئر بمقبرة ،ه ماء زمزممن

وهذه الخشية حقيقة  ،شيء تأثر بصديد األموات ودمائهم ألنه يخشى أن يكون تسرب إليه ؛البئر
  .ما لها قيمةفكان الماء لم يتغير  إذا

بعضهم يمنع  ،كما يقولون في الصًلة في المقبرةلمنبوشة وغير المنبوشة التفريق بين المقبرة ا
 ،على أن النهي مرده إلى النجاسة ءً غير المنبوشة بنايجيزها في الصًلة في المقبرة المنبوشة و 

نم ،وال نجاسة من دفن فيها ،ة المقبرةليس مرده نجاسالنهي حقيقة لكن  ا مرده سد الذريعة وا 
 ،ل في نجاسة الشرك ال نجاسة األرضحماية جناب التوحيد خشية الدخو  ؛الموصلة إلى الشرك

ن مغير منبوشة في المنع  ولذا تجوز فيها صًلة الجنازة وال فرق بين أن تكون المقبرة منبوشة أو
 .وقل مثل هذا في البئر ،الصًلة منها

  طالب:................
 سيأتي هذا. 

  طالب:................
 نجفيكون في حكم الماء اآل ،فيتأثر بها الماء ،ن تأتي الريح بالرائحة من هذا الميتفرق بين أ 

 ،وبين أن يكون هذا الماء امتدت أصوله ،تلوث جوي  ،بمتغيرات جويةأو  همكثالذي تغير بطول 
؟ أين يذهبر لما ينزل على المقبرة تصور المط ،األسفل مياه مرت على هذه القبور ووفد إليه من

إن  :فهم يقولون  ،نبع يرد إليها مما حواليهاثم هذه البئر في أصلها  ال؟ أمصح  ،ألرضل يذهب
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ن كان من بعد مر على هذه األجساد الميتة التي هذا الماء يعني  وما  ءودما صديداختلطت بوا 
  إلى هذه القبور. ،ثم انسابت في هذه ،أشبه ذلك

هة من قد ترد الكرا  ،ال رائحته فًل وجه للكراهةطعمه و : إذا كان الماء لم يتأثر ال لونه وال أقول
أن الوضوء من هذه المقبرة أو من هذه البئر التي في  ئوهي أنه إذا ظن المتوض ،آخروجه 

هنا ينبغي  ،مجاورة ألولياء وأتقياء وصالحين ألنها ؛المقبرة أفضل وأبرك من الوضوء من غيرها
يثية ظر إليها من هذه الحإذا كان الن ،ممنوعلتبرك بالموتى وا ألن هذا يؤدي إلى التبرك ؛أن يمنع
 .بل يقال فيه ما هو أشد من ذلك ،فله وجه

لع اط :ليلحق بهم يقول لهوتوضأ  زح دلًوابئر فنفيها و في المقبرة جنازة  على يصلون  ارأى أناسً  
 الماء فيهل المقصود وجود  أيًضا. فمثل هذا ال بأس به ،مثًًل؟! هنا الكراهة تزول ألدنى حاجة

في برميل على سطح األرض ما يتصور  يعني لو تصورنا ماءً  ؟المقبرة أم كونه في بئر في مقبرة
؟ أو خالفنا شرط ما يتوضأ أمذا في برميل يتوضأ ه ،أدنى شك من حيث طهارتهأن يتطرق إليه 

ر أو بئبء يعني هل يستوي أن يكون هذا الما ،الواقف إنما وقفه من أجل القبور ألن ؛الواقف
 ؟مثًلً  بمقبرة ةواقف نقل ماء بسيارة أو برميل مثًلً بيكون 

قلل يوهذا تأثر بما  ،اذاك تأثر بما يزيده طيبً  أن ،هم عطفهم الماء هذا على ماء زمزم. فيه فرق  
فمنعهم  ،نه في البئر التي في جوف المقبرةوكرهوا هذا باعتبار أ ،كفكرهوا ذا ،من طهوريته
 ،ماء ببئر بمقبرة قد يكون له مآخذ ما هو مأخذ واحد هتهم الوضوء منبئر أو كرا  الوضوء من

ما : احتمال أن يكون هذا الماء تأثر بما يرد إليه مأواًل  ،من خًلل ما سمعناه قد يكون له مآخذ
 األمر الثالث: مخالفة شرط الواقف.  ،ر. األمر الثاني: خشية التبرك بهمر على القبو 

ا زيارة قبور ملوحضرت  ،سيارة نقل ماءفافترضنا أن المقبرة فيها  ،رأمور يعني تحتف بهذا األم
وخشيت  ،هارةيصلون على جنازة في المقبرة وأنت لست على ط اووجدت ناسً  ،يشترط لها طهارة

 :. هل نقوليقول؟ يقول: يتيمم ماذا -تعالى رحمه هللا-شيخ اإلسًلم  ،أن ترفع قبل أن تتوضأ
 ،مقبرةالذي يجمع بين كونه في  ،ءتوضأ من هذا الما :نقول أمدك تيمم والماء في البرميل عن

 ،ن المسألة أكبر من ذلكإ :أو نقول وكونه يخالف شرط الواقف إنما جيء به لخدمة الدفن؟
 أميتيمم  أمسان اإلنالمتجه؟ يتوضأ  مالن يضيق بمثل هذا؟  وبيت المال ،والمال من بيت المال

 ؟ يترك الصًلة
 .ل بعلة التبرك يا شيخ فاألمر سيانإذا عل طالب:

ذا ال ه ،ألن هذا ما يقاومه صًلة الجنازة ؛تبرك له أدنى مدخل إلى القلب فًلإذا كان ال ،ال
لكن االحتياط للتوحيد أمر  ،ةمهما جاء في فضل الجناز  يعني ،يقاومه أن تصلي جنازة أبًدا

وقف  أيًضاوهو  ،وهذا في حكمها ،ر بمقبرةقبرة والفقهاء يقولون بئنه ماء بمإ :لكن إذا قلنا ،عظيم
 ؟و أعد من أجل خدمة القبور والدفنأ
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  شيء.لكن هذا ال يخشى مما يخشى منه من بئر من وصول  طالب:
 ومحكم الغطاء محكم ال يصل إليه شيء. ،نه ال يصل إليه شيءأ محفوظ هذا

 .ما يبقى إال شرط الواقف يا شيخ طالب:
ذا كان  ،قفما يبقى إال شرط الوا اوا  ذا كان من ،جوز تعديهبعينه ال ي من شخص   وقًفا خاص   وا 

ألمر فيه فا ،للوضوء في أماكن أخرى  أيًضافبيت المال مثل ما أعد للقبور أعد  ،بيت المال
 .إن شاء هللا تعالى ،أسهل

 طالب:....................
أن يراه شخص أو أشخاص خشى وي   ،نظر إلى أفعالهقتضى به وي  ممن ي   إذا كان الشخص 

 .يءوا من بًلد يتبركون بأدنى شؤ وما يدريهم وقد جا ،تبركللوضأ به على أنه يت به بناءً  افيقتضو 
 طالب:.........................

شك أن التيمم  ًلفشيء من هذا  إذا كان الجمع فيه أخًلط يتوهم من بعضهم ،إذا خشي من هذا
 .أحوط

 طالب:................
على أال يحصل ضيق على ما  ،وكل من رآه يتوضأ وبكر مثله، د فعمرو مثلهإذا قلت لزي ،ال

 ،واالستناد على كرسي المصحف ،راداتفي الوضوء من ماء البما قلنا سابًقا ثلم ،جلهأوقف من أ
ضر إال خمسة أشخاص أو عشرة وما ح ،في الصف األول اإذا كان في المسجد عشرين كرسي  

وشخص ال يثبت على األرض بمفرده أو  ،تحمل المصحف من أجل القراءةأعدت لو  ،أشخاص
؟ ما يمنع أمهذا يمنع  :ع كرسي المصحف وأسند عليه. نقولووض ،البد أن يسند ظهره إلى شيء

 .ا من شرط الواقفهذا قريب جد   ،القراءة مثل ما يعينه حمل المصحفهذا مما يعينه على 
  طالب:.................

ء عنده إال ألمر في تراب : ما عدل عن الوضوء والماممكن يراه أحد فيقول ،ا باب ثان  هذ ،نعم
لمقبرة وقبل عشر سنوات كان جمع غفير يدورون حول ا ،وساوس الشيطان ما تحد نعم. المقبرة

لى اآلن لكن خفوا ،يعني تخفيف ورياضة ولياقة ،يدورون ما بأذهانهم شيء وفي ذلك الوقت  ،وا 
ثًلثين  ،لئًل يقال بعد عشرين ؛من باب سد الزريعةاب التوحيد واستظهرنا المنع كنا ندرس كت

عثيمين وغيرهم  خ ابنوالشي ،-رحمه هللا–كنا نطوف على المقابر والشيخ ابن باز موجود  :سنة
رجال لفصار  ،ويبحثون عن أماكن أخرى  ،ذه الصورة: يتجه المنع في هوما أنكروا علينا. فقلت

ال كثروا في ذلك الوقت ،لكن على قلة ،واآلن موجود ،منعونهمياروا ص ،دورالحسبة   .وا 
لى إ البدع أسرع ،شربها القلوب بسرعةوالبدع ت   ،تنبه لهاالمقصود أن مثل هذه األمور ينبغي أن ي  

 .فًلبد من االحتياط لهذا األمر ،القلوب من السيل إلى منحدره
 طالب:.....................
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وما  ،رف أنه ما وضع البرادة إال ليشربنحن نع ،ما يحتاج أن نقف على نص الوصية أو الوقف
 .رة إال من أجل أن يخلط مع الترابوضعه بالمقب

 طالب:...................
 يعني الشرط ،لهذا األمر ،خدم القبور وكيفية الدفن وطريقتههم وضعوا هذا البرميل من أجل أن ت

 ،ًئاوال شي وما كتب وثيقة ا،ا سور أرًض شخًص  يعني لو أن ،القولي والنطقي الشرطمثل الفعلي 
 :قالولم ينكر عليهم. يحتاج أن ي ،ودفن فيها الناس ،من الجهات األربع ارها وفتح لها أبوابً سو  

 :وقال ،رووضع له مناي ابنى مسجدً  اشخًص  أن عني لو! يما هي بوقف؟ أوهذا هل هي وقف 
 يمنعمون؟ ،ودخل الناس فصلوا فيه ،على هيئة مسجد امتحفً  ولكني أردت ،اجدً وهللا ما نويت مس

 .وا هذا إال على أساس أنه مسجدما وضع
 طالب:...........................

 .جاء فيه نصوص تدل على الجواز هألنهذا 
 طالب:...........................

بسيارته عند القبور وعند واقف شخص  ،ا عن هذاالمسألة بعيدة جد   ،هذا شيء ثان   ،طيب
  .وهذا بعيد عن شرط الواقف ،خالفنا شرط الوقف ،السيارة البرميل هذا احترقت

 طالب:.......................
والذي يظهر لنا عدم ذلك إال إذا  ،ن المنع من الوضوء بالمقبرة من وجوهإ :على كل حال قلنا

 .و بنفسهأو تأثر ه ،ا يخل بالتوحيدترتب عليه م
د ق ،يعارض اإلسباغهذه يطلقون فيها الكراهة مع أنه اشتد حره أو برده ( )وما اشتد حره أو برده
 فإن كانت شدة الحر أو شدة البرد تمنع ،الوضوء مع شدة الحر أو شدة البردال يتمكن من إسباغ 
الوضوء  ،راهةك :فهذا ال يكفي أن يقال ،لى جميع أجزاء العضو الواجب غسلهمن وصول الماء إ

 تغسل العضو لكن اإلسباغ ،إذا كانت تنافي اإلسباغ ،تعميم البدنألن المطلوب  ئ؛به ال يجز 
ط للصًلة أم هل اإلسباغ قدر زائد على الواجب المشتر ف ،«الوضوءأسبغ »: الذي جاء األمر به

سباغ الوضوء على المكاره»: أنه من حقيقة الوضوء؟ وجاء في مدحه نما يشتد ومنه هذا حي ،«وا 
 لوضوءه مفهوم الحديث أن افعدم إسباغ الوضوء على المكار  ،فهذا ممدوح ،الحر أو يشتد البرد

 ؟ غير صحيح أمصحيح 
الدلك مثل ما ؟ مثل اهمسم من سلي أمهل هو من مسمى غسل العضو  ،نأتي إلى اإلسباغ
على القدر الواجب  ازائدً  ا؟ أم أنه مكاثرة العضو بالماء قدرً سباغ هو الدلكهل اإليختلفون بالدلك 

وورد األمر بإسباغ  ،مكارهمدح إسباغ الوضوء على ال ،وورد مدحه ،أنه هو القدر الواجب أو
فإذا  ،هو من مسمى الوضوء «أسبغ الوضوء»فًلشك أن المأمور به  ،«أسبغ الوضوء» الوضوء
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لعضو لكن على وجه أما إذا كان يتم غسل ا ،حر الماء أو برده فإنه ال يجزئه كان يحول دونه
 .هذا يتجه القول بالكراهةف ،دنى مما لو استعمل الماء المعتدلأ
سة أحدهما احتمال وصول النجا وهذه الكراهة لها مأخذان: ،يكره :مسخن بنجاسة( يقولون و )

ذا كان إفعلى هذا  ،ا يستند إلى أمارة ظاهرةفيبقى الماء مشكوًكا في طهارته شك   ،إلى الماء
 ،جاسةسخن بن ،: احتمال وصول النجاسة إلى الماءا زالت الكراهة. المأخذ األولاإلناء محكمً 

 ،النجاسة يتصاعد ثم يصل إلى الماءنجاسة وهو بإناء دخان هذه الطيب هذا المسخن ب
ار تتصاعد من الن أال يشاهد قطع ،شيء من هذه النار ويصل إلى الماءواحتمال أن يتطاير 
 فاالحتمال األول ،شيء من هذه النار فتقع في الماء تصاعدييمكن أن  ،فتحرق ما حولها

ى نا أنه شك مستند إلوعرف ،فيبقى مشكوًكا في طهارته ،اسة إلى الماءاحتمال وصول النج
حصل يتصاعد ثم بعد ذلك ي والنجاسة يتصاعد منها ما ،يعني قريب من النجاسة ،أمارة ظاهرة
ه غطاء لأو  ،كاتم من أين تأتي النجاسة إليه قدر ا،فعلى هذا إذا كان اإلناء محكمً  ،ما يحصل

 .تزول الكراهة بهذا ،وال يخرج منه شيء ،وال الهواءمحكم بحيث ال يدخله 
اصل والح ،واستعمال النجاسة مكروه ،المأخذ الثاني: أن سبب الكراهة كونه مسخًنا بنجاسة 

لنجاسة اًنا بنجاسة واستعمال سبب الكراهة كونه مسخ ،بالمكروه مكروه. هذا هو المأخذ الثاني
 . والحاصل بالمكروه مكروه ،مكروه
 فكونه ،سلممأمور بهذا الم ،النجاسات ومزايلتها ال مزاولتها: المسلم مأمور باالبتعاد عن نقول

خان نجاسة. شخص وجد كرتون دلهذه ال اولو كانت إتالفً  ،يستعمل هذه النجاسة يكره في حقه
إال  هما في ،؟ يبيعه؟ اليفعل كيف ،تصرف به :تائب قالمثاًل وجده أو جاء به شخص 

راق هذا اإلح ،قوه صاروا بحاجة إلى تدفئة الماءلما أحر  ،وهأحرق ،قالوا: نحرقه ،اإلتالف
ذا والماء إ ،من يخفى عليه أمرها مطلوب إتالف النجاسة خشية أن يستعملها أيًضاو  ،مطلوب

تعمال اإلتالف هل هذا اس فهذا ،األمر بإراقته ولغ فيه الكلب جاءوالماء الذي  ،تنجس يراق
خلص من عمال للنجاسة أو تهل هذا است ،يتلفهجاء به و  ،تلفنه يُ إ؟ يعني حينما قلنا للنجاسة
نجاسة ب اه مسخنً كون ،العلة استعمال النجاسة :هذا العمل لو سخن به الماء وقلناف؟ النجاسة

اب ورجع رض غصب لما انتصف فيها تإلى أيعني هذا نظير من دخل  ،...واستعمال النجاسة
 مثل هذا فيوقل  ؟لماء البد منه لتحقيق التوبةأو أن هذا ا ،إنك استعملت األرض :نقول

ال إ ،لحيثيةفتنتفي الكراهة من هذه ا ،ةللنجاس فال يكون حينئذ مستعماًل  ،إتالف المواد المحرمة
هرة نهم يجمعون على أن الحشيشة طامع أ ،لسبب العلة األولى وقلنا بنجاستهن اإإذا قلنا 

 .في حكمه بكالم شيخ اإلسالم وغيره والدخان
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 ،؟ شخص عنده متفرقعاتكيف يتلف ،نع من أجلها في إتالفه نظير ما مُ فيه بعض المواد م
؟ اء لك بقدر كبير منها كيف تتلفهاوج ،فسمع بعض العلماء يفتي بتحريمها ا،وجاء تائبً 
ذا و  ،اإلغراق ن إتالفها لكن ممك ،إشكال هكان يذيبها بالكلية ما في إذااإلغراق  ؟دما تعو  جفتا 
. يسألون ما نقدر نتلفها إال أن نحرقها :وللكن بعضهم يق ،فيها من موادبإخراج ما  ،ببعثرتها
حراقها هو نفس ما صنعت من أجله ،عن هذا أتى ثل هذا ال يتم ،جله أيًضاأالذي منعت من  ،وا 

 .إال بطريقة أخرى 
وال سبيل إلى  ،رنا المسألة بمسألة من دخل أرض غصبلكن لما نظ   ،عفًوا يا شيخ طالب:

تسخين الماء بالنجاسة قد يمكنه أن يسخن بغير  مثل لكن ،مرة أخرى  ر فيهاالتخلص إال بأن يم
  .نجاسة

فهم  ،لمادةإتالف هذه ا ،التسخينانتهينا من مسألة  ،إتالفها ،أنا أقول: إتالف هذه المادة ،ال
ا هذل. اآلن إحراقنا الثاني كونه مسخًنا بنجاسة واستعمال النجاسة مكروهقالوا في السبب 

 مطلوب؟ أمالمادة النجسة مكروه 
 مطلوب. طالب:

 .مطلوب 
 .لكن إذا استعملنا اإلحراق يا شيخ في التسخين طالب:

 ة استعمالوالعلة كراه ،ننستفيد منها في التسخي ،نه حرارةوتنبعث م ا،فقلنا مادام هذا محرقً  
ه تزول الكراهة من هذف ،على وجه ممنوعهو ما  ،على وجه مطلوب ونحن نستعملها ،النجاسة
 .الحيثية

 كراهة تضعفألن ال ؛)ومسخن بنجاسة إن لم يحتج إليه( وقل مثل هذا الكالم في كل مكروه
هم وعند فوق الحاجة بل ،ال هذا المكروه في أمر واجب حاجةواستعم ،عن مقاومة ترك الواجب

 .وهذه حاجة )إن لم يحتج إليه( ،الكراهة تزول بأدنى حاجة
 .إًذا ال يتيمم مع وجوده طالب:

 .ال يتيمم ،ال يتيمم لمجرد كراهة
 لكن ما ،الكبريت اآلالت وعنده وعنده مثاًل  اغازً  وجد ،)أو بمغصوب( يعني سخن بمغصوب

 سطوانة الصغيرة هذه التي يمكني بقالة األووجد ف ،رأس للغاز أيًضاوعنده  ،عنده حطب
أو  ،رتطهأل  أنا أريد أن أسخن بها ماءً  :فقال ،ي الجيب فتسرق أو تغتصب أو تنتهبإدخالها ف

ن كان  ،وردوه وحزموه فصار من ملكهمأتعبوا على الحطب وكسروه و  الذينوجد الناس  وا 
 :لفقا ،وتعب عليه ،ر من ملكهفصا ،تعب عليهلكن يبقى أنه حازه و  ،األصل أن الناس شركاء

 .من أجل أن أسخن الماء ؛آخذ حزمة حطب
 ؟ )أو سخن بمغصوب( هل يكفي في هذا مجرد الكراهة
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 .......... طالب:
 ،استعمال هذا المغصوب في عبادة أيًضاباء بإثم الغصب ويضاف إليه  ،الغصب إثمه مستقل

ري( قماري ما ال يخالط الماء من عود ق ماب متغير أيًضاوُكره ) .فهذا قدر زائد على إثم الغصب
ي ذا كتاب فوه ،وفي مراصد االطالع ،: بكسر القاف قماري في المطلع يقول ،بالفتح والكسر

ى ويرو  ،( بالفتحتصر من معجم البلدان لياقوت يقول: )ق مارومخ ،معرفة األمكنة والبقاع
 ،الكسربعامة. قماري بالفتح ويروى وهكذا تقوله ال ،ب إليه العودوينس ،موضع بالهند :بالكسر
 ها العودجلب منقمار بلدة بالهند يُ و  ،في المطلع يقول: هو بكسر القافو  ،تمد عنده الفتحفالمع

 .المذكور
د بحذف التنوين )من عو أو  ،بالتنوين على القطعقماري( من عود  ال يخالطه من عود)بما 
أو من  من عوٍد قماري  :لهل نقو ،ى انتباهالمسألة دقيقة تحتاج إل .يضاف إلى البلدة( قماري 

 .نا العود إلى قمار حذفنا التنوين؟ يعني إذا أضفعود قماري 
 مما تضيف احذف لتنوين     انوًنا تلي اإلعراب و 

 ؟ يجوز الوجهان أمحتًما  ،أو نون 
 طالب:.........................

 .معلاًل  اأنا أريد كالمً 
 طالب:....................

من عود  لو نسبناه لقلناو  ،وليس نسبة إليه ،وصف له ،ري هنا وصف للعودألن قما ؛حيحص
لكن لما  ،العود المنسوب إلى هذه البلدة( يعني من )من عود قمار ،ألنه نسبة إلى البلد ؛قمارٍ 

 .ينا بياء النسب والمنسوب يوصف بهأت
 وشبهه كذا وذي والمنتسب ونعتوا بمشتق كصعب ودرج      

سم أضفناه لحذفنا الياء )ياء النسب( إال لو كان اولو  ،فهو وصف ،ا منتسب ينعتون بههذ
 .لكن اسمها قمار بدون ياء ،البلد قماري 

ا أ ْنت   اإلضافة والقطع عن اإلضافة حياًنا يرد اللفظ ويصلح فيه الوجهانأ  ْن م   ُمنِذُر }ِإنَّم 
اه ا{ ؟ دمهاعومتى يرجح  ؟تى يرجح اإلضافةلكن م ،{}منذٌر من يخشاها أو [45]النازعات:ي ْخش 
ذ ،فترجح اإلضافة ا،مفاد الكالم ماضيً  إذا كان ولذا  ،القطعفيرجح  ا كان مفاده مستقباًل وا 
قتله في ييعني  ،ديدالفرق بينهما؟ قاتٌل: ته ما ، زيدٍ أو أنا قاتلُ  ،نا قاتٌل زيًدا: إذا قال أيقولون 

 .تله في الماضييعني ق ،وقاتل زيد: إقرار ،المستقبل
 قٍ الماء با ،لكنه ال يمازج الماء ،( لوجود التغيرتغير بما ال يخالطه من عود قماري م أيًضاكره )

 .لعدم الممازجة والمخالطة ؛المخالطويمكن تصفيته من هذا  ،على خلقته
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 فتغيره تغير مجاورة ال ،بت طيب الرائحة ال يذوب في الماء( الكافور ن)أو قطع كافور 
ألن  ؛هفمثل هذا يكر  ،ط وال تمتزج بالماء وال تذوب فيه( هذه ال تختل)أو دهن وزيت .ةمخالط

ن كان تغيره فتغيره الذي أشير إ ،الماء لم يتغير نما هو في  ،ليه ال عن مخالطةوا  كم حوا 
 .المجاورة

 ءالما الملح المائي إذا وضع في ،بمخالط أصله الماء كالملح المائي( ال الملح المعدنيأو )
جماع من الماء الذي يتطهر به باإلو  ،بعد أن كان حلًوا صار مالًحا الماء يعني ،أصله ماء

 ،غير منأو تغير  ،ثم وضع فيه ا،الملح معدني  أما إذا كان  ،فلم تؤثر فيه الملوحة ،البحر
 كتغيره بسائر الطاهرات ،هذا ليس أصله الماءفطعمه به تغير و وضع وقع فيه ملح معدني 

ين بال فرق  ،: الملح حكمه واحدومنهم من يقول ،يأتي في حكمه إن شاء هللا تعالىسما على 
هورية الملوحة ال تؤثر في ط( و ملوحةال يوهألنه تأثيره في الماء واحد ) ؛ائيالمعدني والم

 . الماء
 الملح الصناعي على قوله يلحق بالمعدني؟ ،عفًوا يا شيخ طالب:

  ،إذا كان ما هو بأصله الماء
 ليس أصله الماء. ،ال طالب:

 .ليس أصله الماء فحكمه حكم المعدنيإذا كان 
ا ال مبيكره المتغير  :قلنا ،ق صونه عنهشال يكره متغير بما ي ( يعنيصونه عنه ال بما يشق)

قع في ألن مثل هذا يو  ؛صونه عنه لكن ال يكره متغير بما يشق ،يخالط أو بمخالط أصله الماء
 هو الطحلب ،الماء عن هذا الذي يغيره كالطحلبال نستطيع أن نصون . إذا كنا حرج عظيم

ويسمى بلغة أهل  ،أثر ضرب الشمس له مع طول البقاء األخضر الذي يكون في الماء من
بعض  للمعري جاء في الفصول والغاياتواللغة الدارجة عندنا نسميه شبا. في  ،الشبا :اليمن

على كل حال هو  ،هو الطحلب بلغة أهل اليمن فعلق عليها المحقق قال: ،المقاالت شبا
 به كون في الماء له جرم ويتغيريوهو األخضر الذي  ،الطحلبو وهمعروف قديًما وحديًثا 

ء هر فيها شياإلنسان الذي يتابع البرك الكبيرة كلما ظ ،لكن يشق صون الماء عنه ،الماء
هذا يشق صون الماء  ،قصدالشجر يسقط في الماء من غير  وورق  ،أزاله هذا يشق بال شك

 ،تغير بمكثه ،في إناء ،في غدير ،ير من طول المكث سواء كان في أرض( تغ)ومكث .عنه
 .ذكر عن ابن سيرين كراهتهويُ  ،ر إجماًعاوهو طهور مطهِّ  ،ويسمونه اآلجن

 .يا شيخ الورق فيهت عمد وضع  لو طالب:
 تغير؟و 
 .يأتي في قسم الطهارة 
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رض أو ويصح الوضوء به بال نزاع سواء كان تغيره باأل  ،باالتفاقطهور هذا الذي تغير بمكثه 
أن  والفقهاء يذكرون هنا ،على ما سيأتي ،فيه حللتتا لم يكن في اإلناء مادة م ،باإلناء
وصف لهذا الماء إنما جاء ا الوهذ ،توضأ بماء كنقاعة الحنا -عليه الصالة والسالم -النبي

توضأ بماء بئر  -المعليه الصالة والس-والنبي  ،السحرفي بئر ذروان التي وضع فيها 
خل أبو داود في سننه د ،نعم؟ لكن هل معنى هذا أنها تغيرت ،ويرد عليها ما يرد ،ضاعةبُ 
ن كو من لكن هل يلزم ،الى ما كانت عليه وجد الماء متغيرً كانت ع وأنها ،سأل عن البئرو 

 -ليه الصالة والسالمع-ث أن يكون النبي في عصر أبي داود في القرن الثال االماء متغيرً 
 لمقصود أن التغير. ان ما يرد على هذه البئر بعضه نجسالسيما وأ ،توضأ به وهو متغير

 .بالمكث ال يؤثر
هة جخبيثة مثًًل تأتي من تحمل رائحة  ،متغير بما تحمله الريح من رائحة (  يعني ال يكره)والريح
 .أيًضاهذا ال يكره  ،رفتمر على هذا الماء فيتغي ،المجاري 

ثم ارتفع  ،بين بعض الصحابة في الوضوء بماء البحر اوكان الخًلف موجودً  ()وال ماء البحر
في الحديث المصحح عند أهل  ماؤه على ضوء ما جاءوثبت اإلجماع على أنه طهور  ،لخًلفا

أنتوضأ  ،عطشنافإن توضأنا به  ،لبحر ونحمل معنا القليل من الماءإنا نركب ا» ما سألل العلم
فالبحر  ،وهو مصحح عند جمع من أهل العلم «: هو الطهور ماؤه الحل ميتتهبماء البحر؟ قال

 .ر يتوضأ به ويغتسل منه بًل كراهةطهو 
ن كره ،الوضوء واالغتسال من ماء الحمام ،والحمام ال يكره  السلف أو بعض السلف دخول  وا 

 المبدعوصاحب  ،مامات قد تسخن بمواد نجسةسبب الكراهة هي مشاهدة العورات. الح ،الحمام
 ،الحمام على ما ال يكره الوضوء بهولذا عطف  ،كرهفًل ي   ،خن بنجسيستثني ماء الحمام مما س  

خول ومن كره د ،امات دخلوهاجدت الحمتحت األمصار وو  الصحابة بعضهم دخل الحمام لما ف  
 .الحمام فبسبب مشاهدة العورات
 ،مسخن بشمس هو مكروه عند الشافعية من الناحية الطبية)ومسخن بشمس أو بطاهر( 

 فإنه ،ال تفعلي»ويوردون في هذا حديًثا هو بالموضوعات أشبه  ،نه يورث البرصإيقولون 
فال أثر للتسخين بالشمس وال فرق بين أن يقصد  ،لكنه أشبه بالموضوعات ،«يورث البرص

 .صدفع حرارته بسبب الشمس من غير قتشميسه وبين أن ترت
والطاهر  ،إليه دخان من هذا الطاهر نه تصاعدإيعني غاية ما يقال  ،)أو بطاهر( سخن بطاهر

 ،أخرى  إلى إضافة تغير بالطاهر فانتقل من كونه ماءً  إذا )أو بطاهر( إال ما سيأتي .ال يؤثر
 .أتيعلى ما سي

لناقة كانت ا ،اقةال يباح غير بئر الن ،باح غير بئر الناقة من آبار ثمود( قوم صالحوال ي) 
أن الناس نزلوا مع  -امرضي هللا عنه-وجاء في حديث ابن عمر  ،تشرب من بئر مخصص
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 ،تقوا من آبارها وعجنوا به العجينالحجر أرض ثمود فاس -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
مرهم وأ ،يعلفوا اإلبل العجينوأن يهريقوا ما استقوا  -صلى هللا عليه وسلم-فأمرهم رسول هللا 

وال يجوز  ،فغير هذه البئر ال يجوز الوضوء به ،أن يستسقوا من البئر التي كانت تردها الناقة
هذا لكن ال قيمة ل ،لة بجواز استعماله في غير الوضوءوصرح بعض الحناب ،استعماله أيًضا

 .           التصريح مع وجود النص الصحيح
 . بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينرسوله ن. وصلى هللا وسلم وبارك على عبده و وهللا أعلم
 ..............طالب:

 .ألنه بئر أناس غضب هللا عليهم ا؛. تعبدً ما يلزم أن يكون نجاسة
 ........... طالب:

بالنسبة للدرس يا إخوان هذا خطاب مؤثر من بعض اإلخوان يقول: نعوذ باهلل من شرور 
قد فرحت لوهللا يا شيخ  ،منا خير ما عندك بشر ما عندنااللهم ال تحر  ،أنفسنا وسيئات أعمالنا

ن كان فيه من ابهذا الدرس فرًحا عظيًما السيما وأن وقته مناسب جد   لمشقة ا بعض العصر وا 
بعد  ويتعذر علي الحضور حمر النعم،ما فيه لما أرجوه من نفعه وفائدته وما أود أن لي به 

 ،ينفي األسبوع بعد عشاء السبت وبعد عشاء االثنوثاني درس  ؛ ألن فيه درًسا آخر،العشاء
 ن بينولعلكم أيًضا تفرقو ،ولعلكم ترجعون النظر أكثر في تغيير موعده ،فيه مدة وقد أمضيت

 .حضورال هيشق عليمن و  حضورال هيتعذر علي من
 .ع رف الشخص 

 .فكًل الطرفين عليه حرج شديد ،المقصود أن المسألة حرجة
 ،ىلدرس السابق سوف تثبت الدروس على ما هي عليه إن شاء هللا تعاليقول: أنت قلت في ا 

لدروس جدول اوبعد ما ثبت  والتحقنا والتزمنا بدرس بعد المغرب وبعد العشاء ،فرتبنا الدروس
المستحيل حتى نحضر بعد صالة  ويعلم أننا نفعل ،حصل تعارض قبل الدرس عندكم اآلن

ذا  ،ءالتغيير فيكون بعد صالة العشاء من يوم الثالثاكما أنه والبد  ،العصر ونضحي بأشياء وا 
 .ذلك الطالب فيجعل العقيدة يوم االثنين ال يطيق

ذا فإ ،م يركز على العشاء يوم االثنينكثير منه اإلخوان ما رأيهم في العشاء يوم األحد؟ ،طيب
 هللا تعالى.عندنا مشكلة إن شاء ما  ،حد بعد صًلة العشاءنقله إلى األ كان ما فيه إشكال
 طالب:............
  على األصل.المعارضات كثيرة يا أخي وهم  ،االثنين بعد العشاء

 طالب:......................
 .لكن العدد اختلف
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المشكلة إحراج وهللا يا  ،والمعارضة قوية حتى تضعف ،على كل حال يبقى ما كان على ما كان
 ،بل إعًلن الدرس وقبل االتفاق عليه في الجدولصح ق ،أنا ما أستطيع أن أفرض رأيي ،إخوان
 في حرج عظيمف أما اآلن ،ممكن
 .أعانكم هللا طالب:

 وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد.
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


